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الغزو الروسي ألوكرانيا
 25أبريل  2022اعتبارًا من  26 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا .خالل النهار  ،تم شن ضربات صاروخية على خمس
محطات سكة حديد على األقل في وسط وغرب أوكرانيا .وهكذا  ،تحاول القيادة العسكرية الروسية تعقيد الخدمات
اللوجستية للقوات املسلحة ألوكرانيا  ،التي تتلقى أسلحة من الحلفاء الغربيني.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في منطقة زيتومير  ،تم إطالق هجوم صاروخي على بلدة كوروستني .كان هدف الهجوم البنية التحتية للسكك الحديدية.
وبحسب املعلومات االولية لم تقع اصابات.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أفاد دميترو زيفيتسكي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي  ،أن القوات الروسية قامت بقصف استفزازي
على بيلوبيليا من األراضي الروسية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
يستمر قصف خاركيف واملناطق القريبة من املركز اإلقليمي )مقاطعتي ديرهاشي وزولوتشيف( .وبحسب اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في خاركيف ُ ،قتل ما ال يقل عن  4مدنيني وأصيب  9آخرون خالل النهار.
في اتجاه إيزيوم  ،تواصل القوات الروسية مهاجمة فيليكا كوميشوفاخا وبارفينكوف من أجل الوصول إلى سلوفينياك.
يستمر القتال من أجل روبيجني و بوباسنا في منطقة لوهانسك .باإلضافة إلى ذلك  ،أصبح معروًفا أن القوات الروسية
استولت على مستوطنة نوفوتوشكيفسكي الحضرية في غرب املنطقة.
ويتواصل قصف املناطق املأهولة بالسكان في املنطقة .أبلغ رئيس إدارة والية لوهانسك اإلقليمية سيرهي هايداي عن
حرائق في مبان سكنية في هيرسك وليسيتشانسك وروبيزني .تم إلغاء تنشيط محطة الطاقة الفرعية في كريمينا  ،مما
ترك جزءًا من املنطقة بدون كهرباء.
وبحسب سرحي حيداي  ،وقع انفجار على أراضي دار البلدية لبلدة كريمينا املحتلة مؤقتًا  ،أسفر عن مقتل ممثلني لقوات
االحتالل الروسي.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في شمال دونباس  ،واصلت القوات الروسية هجومها في اتجاه سفياتوهيرسك وليمان .في الجزء األوسط من الجبهة ،
شنوا هجمات بالقرب من أفدييفكا .في الجنوب  ،تستمر الهجمات في اتجاه مستوطنتي نوفوميخايليفكا ومارينكا .ال
يزال القصف املكثف والحصار املستمر للجيش األوكراني واملدنيني في مصنع آزوفستال في ماريوبول.
ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك أن ما ال يقل عن  4أشخاص )من بينهم طفالن في ليمان( قتلوا وأصيب 9
مدنيني نتيجة القصف في املنطقة خالل النهار.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بمحاولة من قبل الجيش الروسي للتقدم في اتجاه زابوريزهزيا.
في صباح يوم  26أبريل  ،تم إطالق ضربة صاروخية على أراضي املنطقة.
االتجاه الجنوبي:
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية عن تركيز للقوات الروسية على الضفة اليمنى لخيرسون  ،مما
يشكل تهديًدا في اتجاهي كريفي ريه وميكواليف.
وبحسب فيتالي كيم  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف  ،فإن ميكواليف تعرضت للقصف خالل عطلة عيد
الفصح .باإلضافة إلى ذلك  ،كانت هناك محاولة هجوم فاشلة من قبل القوات الروسية بالقرب من املدينة.
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أعلن ماكسيم مارشينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا  ،عن إطالق صاروخني على املنطقة من شبه
جزيرة القرم املحتلة مؤقتًا.
اتجاه بوديليا:
تواصل روسيا شن ضربات صاروخية على منشآت السكك الحديدية املهمة .وفًقا لسيرهي بورزوف  ،رئيس اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في فينيتسا  ،قصفت القوات الروسية منشآت البنية التحتية في جمرينكا وكوزياتني .وفًقا للبيانات
األولية من مكتب املدعي اإلقليمي في فينيتسا ُ ،قتل  5أشخاص وأصيب  18آخرون.
االتجاه الغربي:
أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لفيف  ،ماكسيم كوزيتسكي  ،أن الضربات الصاروخية في منطقة لفيف
أسفرت عن انفجار في محطة سكة حديد كراسن.
وفًقا لفيتالي كوفال  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ريفني  ،تم تنفيذ ثالث ضربات صاروخية ضد البنية التحتية
ال مجاوًرا  ،وأصيب شخص واحد.
للسكك الحديدية في منطقة زدولبونيف .ونتيجة لذلك  ،لحقت أضرار بنحو  20منز ً
مواجهة املعلومات
ذكرت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية أن التفجيرات التي وقعت في تيراسبول في
ترانسنيستريا هي استفزاز من قبل الخدمات الخاصة الروسية  ،وقد تم تنظيمه لتبرير الحرب مع أوكرانيا أو إلشراك ما
يسمى "جمهورية مولدوفا بريدنيستروف" في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا .لدى املخابرات األوكرانية معلومات تفيد
بأن قادة ما يسمى "جمهورية مولدوفا بريدنيستروف" بدأوا االستعداد ملثل هذه الحوادث قبل أيام قليلة.
أنشأ االتحاد الروسي روبوت دردشة مزيًفا لخدمة األمن األوكرانية في تلغرام ،وبالتالي محاولة تعطيل حملة جمع
املعلومات حول تحركات القوات الروسية  ،والتي يتم تنفيذها بمساعدة روبوت الدردشة الرسمي لخدمة األمن في
أوكرانيا.
نفى جهاز األمن األوكراني تقرير أجهزة خاصة روسية عن تورطها في اإلعداد ملحاولة اغتيال الدعائي الروسي فالديمير
سولوفيوف .تقول دائرة األمن األوكرانية إن املعلومات التي قدمتها دائرة األمن الفيدرالية الروسية حول االحتجاز املزعوم
ملجموعة من اإلرهابيني القوميني هي دعاية مزيفة تستهدف الجمهور الروسي املحلي.
الوضع اإلنساني
اعتباًرا من  25أبريل  ،لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القوات الروسية بشأن تنظيم ممرات إنسانية من آزوفستال في
ماريوبول .ذكرت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أن أوكرانيا طلبت من األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس بدء وضمان ممر إنساني عبر املنشأة .ويوجد حاليا في املصنع أكثر من ألف امرأة وطفل
وأكثر من  500جريح .القوات الروسية تداهم املصنع  ،حيث يتمركز العسكريون واملدنيون األوكرانيون  ،مستخدمة
الطائرات واملدفعية والدبابات.
سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  5718ضحية في صفوف املدنيني األوكرانيني منذ بدء
صا وأصيب  .3053صرحت املدعية العامة
الغزو الواسع النطاق من قبل االتحاد الروسي حتى  24أبريلُ .قتل  2665شخ ً
إيرينا فينيديكتوفا أنه وفًقا ملكتب املدعي العام األوكراني  ،حتى  25أبريل  /نيسان ُ ،قتل  3818مدنياً وجُرح أكثر من
 4000في أراضي أوكرانيا.
وفًقا لبيانات املدعني العامني لألحداث حتى صباح  25أبريل  ، 2022أصيب أكثر من  606أطفال في أوكرانيا نتيجة
ال وأصيب أكثر من .391
عدوان االتحاد الروسيُ .قتل  215طف ً
وأظهرت صور األقمار الصناعية عالمات ملقبرة جماعية أخرى بالقرب من ماريوبول .شوهدت خنادق يزيد طولها عن
 200متر في قرية ستاري كريم  ،على بعد  5كيلومترات من املدينة.
أفادت وزيرة السياسة االجتماعية في أوكرانيا مارينا الزبنا أن أكثر من  2مليون شخص تم تسجيلهم كمشردين داخليًا
بعد تطبيق األحكام العرفية في الدولة .ومن هؤالء  ،أصبح  1.9مليون نازح داخليًا ألول مرة.
وفًقا لفيتالي كليتشكو  ،رئيس رابطة مدن أوكرانيا وعمدة كييف  ،تم إطالق سراح رؤساء املجتمعات املحلية  -إيفان
سينيك من مجلس قرية نوفوسبينيفكا وإيفان مالييف من مجلس قرية كيريليفكا  -من األسر الروسية.
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يجبر الجيش الروسي سكان مستوطنة فيليكا أولكساندريفكا الحضرية  ،الواقعة في اتجاه كريفي ريه في منطقة
خيرسون  ،على مغادرة املستوطنة .في حالة عدم االمتثال لألمر  ،فإنهم يهددون باإلخالء القسري .كما أفاد عمدة
خيرسون إيهور كوليخاييف أن الجيش الروسي استولى على مبنى مجلس مدينة خيرسون.
تستشهد اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك ببيانات موجزة عن تدمير البنية التحتية املدنية في املنطقة نتيجة للغزو
صا و  2936مبنى سكنيًا .كما تضرر ما يلي )ال
الروسي واسع النطاق .اعتباًرا من  25أبريل  ،تضرر  65185منزال خا ً
يشمل الدمار في ماريوبول وفولنوفاكا( 28 :مرفًقا إلمدادات املياه ؛  30منشأة لتزويد الكهرباء ؛  73منشأة لتزويد الغاز
؛  87منشأة ثقافية ؛  122مؤسسة تعليمية ؛  48مرفًقا صحيًا ؛  8منازل مرجل  332منشأة للسكك الحديدية ؛ و 22
جسرا.
الوضع االقتصادي
أفادت الخدمة الصحفية للبنك الوطني األوكراني أن الحكومة قد جمعت بالفعل حوالي  45مليار هريفنيا من بيع السندات
العسكرية.
وضع مكتب الرئيس باالشتراك مع وزارة العدل آلية السترداد األموال الروسية املجمدة في الخارج كتعويض عن
األضرار التي لحقت بأوكرانيا.
تبلغ الخدمة الصحفية للحكومة البريطانية أن بريطانيا قد ألغت جميع الرسوم والقيود املفروضة على الصادرات
األوكرانية بموجب اتفاقية التجارة الحرة  ،والتي كان من املفترض أن تكون جاهزة للعمل بشكل كامل في أوكرانيا
اعتباًرا من عام .2023
األحداث السياسية والدبلوماسية
رشح الرئيس األمريكي جو بايدن مرشحًا ملنصب سفير الواليات املتحدة في أوكرانيا .واقترح تعيني بريدجيت برينك ،
التي ترأس سفارة الواليات املتحدة في سلوفاكيا وكانت مسؤولة سابًقا عن شؤون أوروبا الشرقية في مكتب وزارة
الخارجية للشؤون األوروبية واألوراسية  ،في هذا املنصب.
أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي نقل الدبابات البولندية إلى أوكرانيا  ،مشيًرا إلى أنه لن يتم اإلعالن عن
عددها من أجل سالمة الشركاء األوكرانيني.
من جهته  ،أشار وزير الدفاع البريطاني بن واالس إلى استعداده لنقل ناقالت جند مدرعة ستورمر إلى أوكرانيا مزودة
بقاذفات صواريخ ستارستريك مضادة للطائرات.
صاغ فصيل ائتالف االتحاد الديمقراطي املسيحي  /االتحاد االجتماعي املسيحي
في البرملان األملاني مشروع قرار يدعو الحكومة األملانية إلى نقل األسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا .ويشجع األحزاب
السياسية األخرى على إصدار بيان مشترك بهذا املعنى.
كانت الدنمارك أول من ساهم في صندوق إعادة بناء البنية التحتية للطاقة األوكرانية التي مزقتها الحرب  ،والذي تم
إنشاؤه في أوائل أبريل  .2022ومن املتوقع أن يأتي املانحون بشكل أساسي من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،
ال عن الشركات واملؤسسات الدولية.
فض ً
نفت شركة النفط الحكومية األذربيجانية سوكار املعلومات الروسية التي قالت إنها مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي
بالروبل.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن إمداد أوكرانيا باألسلحة الغربية يعني أن الناتو "يخوض حربًا بشكل
أساسي مع روسيا"  ،وأشار إلى "مخاطر حرب نووية كبيرة".
يتم جمع املعلومات الواردة في امللخص من مصادر رسمية  -تقارير سلطات الدولة في أوكرانيا ووكاالت األنباء
األوكرانية والدولية .يتم فحص دقة البيانات بعناية من قبل فريق املشروع وتصحيحها في حالة وجود أخبار كاذبة.

